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Verder

Ufo’s leken de voorbije weken
even terug van weggeweest.
The New York Times onthul-
de dat het Amerikaanse mi-
nisterie van Defensie tussen

2007 en 2012 jaarlijks 22 miljoen dollar be-
steedde aan onderzoek naar ufo’s. In het 
geheim: het budget ervoor werd weggemof-
feld in onverdacht klinkende posten in de
begroting van Defensie.

Commentatoren hadden er een kluif
aan. In de eerste plaats critici. Weggegooid
belastinggeld, oordeelden die. Het Penta-
gon verspilt miljoenen aan het najagen van
hersenschimmen. Het ufo-onderzoek
schijnt er te zijn gekomen op aandringen
van de invloedrijke Democratische senator
Harry Read, die er klaarblijkelijk in geslaagd

was ongemerkt een persoonlijk stokpaardje
binnen te smokkelen in het onoverzichtelij-
ke kluwen dat de begroting van Defensie is.

Een andere groep commentatoren was
enthousiast: de aanhangers van samenzwe-
ringstheorieën en de ufo-believers. Die wa-
ren er natuurlijk altijd al van overtuigd ge-
weest dat het Pentagon méér wist over ufo’s,
en alles geheim hield. Wat in de heel eigen
logica van samenzweringstheorieën meteen
bewees dat ufo’s buitenaardse ruimtesche-
pen waren, of tijdreizigers, of dat ze mee-
werkten aan een schimmig complot om de
wereld te overheersen, of dat ze Elvis ont-
voerd hadden, of al die dingen tegelijk.

O wat heerlijk nostalgisch allemaal. We
kregen weer wazige beelden te zien van bib-
berende lichtvlekjes, waargenomen door

straaljagerpiloten. Twijfelachtige verslagen,
vreemde lichten in de nacht, geheime dos-
siers. En zoals altijd: fall-out. In de weken 
na ufonieuws zien plots allerlei mensen din-
gen vliegen. Vorige week zagen aanzagen
Amerikanen een opstijgende raket van Elon
Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX voor een
ufo.

Dat verandert allemaal niets aan het 
feit dat het ufofenomeen dood is. Mors-

dood. In meer dan een halve eeuw speur-
werk zijn ufo-enthousiastelingen er niet 
in geslaagd één geval te vinden dat vol -
doende gedocumenteerd en ondubbel -
zinnig is om te kunnen besluiten dat ufo’s
ook maar iets te maken hebben met buiten-
aardse wezens of samenzweringen.

Maar het is niet die harde conclusie van
het rationele verstand die het ufofenomeen
de das heeft omgedaan. Dat heeft de smart-
phone gedaan. 

Ik herinner me nog hoe ik vele jaren 
geleden een wandeling langs de oever van
Loch Ness maakte. Ik had mijn fototoestel
niet bij me, en ik kon het niet helpen te 
denken ‘wat als nu toch eens...’ Wel, dat 
gebeurt tegenwoordig niet meer. Haast 
iedereen heeft nu een smartphone bij zich,

en loopt dus de hele dag met een camera 
op zak.

Daardoor is de standaard van bewijs -
materiaal veranderd die we eisen als ie-
mand een sterk verhaal vertelt. Wie van-
daag nog beweert het monster van Loch
Ness te hebben gezien, moet er minstens
een selfie mee hebben gemaakt om nog
ernstig genomen te worden. Een ruimte-
schip zien vliegen? Laat dan eerst maar 
eens de video zien, in high definition liefst.
En dan vallen die zelfverklaarde ufowaar -
nemers natuurlijk hopeloos door de mand.
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Martha, een jonge vrouw
op het Zuid-Engelse
platteland, rouwt 
om haar in een auto-
ongeluk overleden
vriend Ash. Ze weet

met haar gemis geen blijf en abonneert
zich op een internetdienst die haar partner
weer vir tueel tot leven wekt. Artificiële in-
telligentie (AI) voedt zich met alle commu-
nicatie die hij ooit online heeft gevoerd. 
Zo kan Martha berichten versturen. En
naarmate de technologie beter wordt en
de stem van Ash wordt gerecreëerd, kan 

ze ook bellen. Ze gaat nog een stap verder
en bestelt een levensechte robot die gestal-
te geeft aan de vir tuele Ash.

Zo gaat het eraan toe in ‘Be Right Back’,
de eerste aflevering van het tweede seizoen
van ‘Black Mirror’ uit 2013. Het decor is vol-
strekt realistisch, alles zou zich nu kunnen
afspelen. Enkel de technologie die Martha
weer laat praten met haar dode partner
lijkt onmogelijk en komt uit de toekomst.

Of toch niet? Vorig jaar creëerde de in
Californië gevestigde Russische Eugenia
Kuyda een algoritme zoals in de fictie-
reeks. De AI gaf haar effectief de kans 
tekstberichten uit te wisselen met een
kunstmatige versie van haar gestorven

vriend. Kuyda, die zich onder meer liet 
inspireren door de serie, noemde zoge-
naamde rouwbots ‘onver mijdelijk maar
ook gevaarlijk’.

En zo zoekt ‘Black Mirror’, waarvan het
vierde seizoen sinds vrijdag op Netflix
staat, constant de grens op tussen wat we
nu al met technologie doen en hoe dat kan
doorschieten naar iets onbehaaglijks en
dystopisch. Dat resulteert in losse parabels
- de serie is een anthologie, elke episode
staat als een kortfilm volledig op zichzelf -
die opvallend lang onder de huid kruipen
en ons aan het denken zetten over geavan-
ceerde AI, publieke schandpalen die socia-
le media zijn, een paranoïde surveillance-

maatschappij, een digitaal bewustzijn of
hightech oorlogsvoering.

‘Black Mirror is een van de enige pro-
ducties die erin slagen technologie serieus
in vraag te stellen. Het is alsof je tien minu-
ten verder in de toekomst kijkt’, zegt tech-
kunstenaar Angelo Vermeulen, verbonden
aan de Technische Universiteit Delft. ‘Ze
extrapoleren dingen van vandaag. Niet in
een of ander sciencefictionepos, maar pal
in ons dagelijks leven.’

Moordende dronebijen
De serie begon in 2011 op Channel 4 in 
het Verenigd Koninkrijk, maar bereikte
pas een cultstatus toen Netflix ze opviste.
Sindsdien staat ‘Black Mirror’ - de naam
verwijst naar het zwarte glas van onze
alomtegenwoordige schermen - bekend
als een fictiereeks die onze tijdgeest bij-
zonder goed vat door één stapje voor 
te lopen op onze maatschappij van nu. 
De uitspraak ‘dit lijkt zo uit Black Mirror 
te komen’, is toepasbaar op veel techno -
logische nieuwigheden.

De makers, satiricus Charlie Brooker 
en producente Annabel Jones, geven toe
dat de realiteit hun fictie soms inhaalt. De
openingsaflevering van het derde seizoen
speelt zich af in een pastelkleurige samen-
leving waarin mensen worden gesorteerd
op basis van hun sociale score. Voor elke
interactie kunnen ze anderen via hun
smartphone punten geven op een schaal
van één tot vijf sterren, net zoals je een
Uber-chauffeur of een Airbnb-gast jureert.
Intussen bestaat in China een systeem van
sociale rangschikking volgens krediet-
waardigheid dat akelig dichtbij komt.  

En moordende dronebijen mogen dan
iets voor een luguber sciencefictionverhaal
lijken, in ‘Black Mirror’ zijn ze onheilspel-
lend echt en worden ze elke dag afge-
stuurd op de persoon die dan de meeste
haat naar zich krijgt geslingerd op sociale
media  - wel zeer actueel.

Andere episodes gaan verder. Een van
de beklijvendste is die waarin mensen
rondlopen met een ingebouwde chip 
die toelaat alles wat ze zien en horen te
cap teren en up te loaden naar de cloud. 
Zo kan je eenvoudig herinneringen her -
beleven door ze af te spelen op een lens.
Ver weg, maar in 2017 liet zowel Elon Musk
als Mark Zuckerberg weten dat hun be -
drijven aan breincomputers werken die
onze hersenen rechtstreeks aan het inter-
net hangen. 

The New York Review of Books om-
schreef  ‘Black Mirror’ als het griezeligste
dat op televisie te zien is, op CNN en Fox

News na. ‘Je krijgt een ongemakkelijk ge-
voel omdat het dichter bij ons staat dan 
je denkt’, zegt Mark Coeckelbergh, techno-
logiefilosoof aan de universiteit van We-
nen. ‘Het gaat over ons. Het laat heel goed
de gevaren van ons gedrag zien.’

Toen Donald Trump op 8 november
2016 de Amerikaanse verkiezingen won,
tweette de account van ‘Black Mirror’: ‘Dit
is geen aflevering. Dit is geen marketing.
Dit is de realiteit.’ Ook voor Vermeulen was
het een ‘Black Mirror’-moment. ‘Zijn hele
presidentschap, hoe hij communiceert, het
is bijna ‘Black Mirror’ voorbij. Het zou en-
kele jaren geleden een scenario geweest
kunnen zijn. De president van het mach-
tigste land ter wereld die via een online-
platform als Twitter een kernconflict
dreigt uit te lokken. Een individuele actie
van één persoon met enorme gevolgen op
het wereldtoneel. Je ziet het beeld zo voor
je.’

Ondanks de vaak dystopische toon
hoeft ‘Black’ Mirror ons niet pessimistisch
te maken over technologie en over de
mensheid, vindt Vermeulen. ‘Het is vooral
een noodzaak dat een spiegel wordt voor-
gehouden. Dat vraagtekens worden ge-
plaatst bij het hoeraverhaal. Veel techno -
logie die in de reeks aan bod komt, komt
er sowieso aan. Vernieuwing zit altijd voor
op moraal en regelgeving. Pas als een aan-
tal zaken uit de hand lopen, beginnen we
daarover na te denken.’

Coeckelbergh kijkt naar ‘Black Mirror’
als een voorbeeld van hoe het niet moet.
‘De serie moedigt aan om te zeggen: ‘Laten
we nadenken over beleid rond opkomen-
de technologie, anders komen we in een
val terecht die niemand heeft gewild.’ Het
verhoogt de waakzaamheid. Het probleem
is dat het heel snel vooruitgaat.’

Een scène uit ‘Black Mirror’, waarvan het vierde seizoen sinds vrijdag op Netflix staat. © BELGA

Een onbehaaglijke 
confrontatie met onszelf
De Britse cultserie ‘Black Mirror’ slaagt er elk seizoen 
opnieuw in ons technologiegebruik zo in vraag te stellen
dat je er ongemakkelijk van wordt. ‘Het is alsof je tien 
minuten verder in de toekomst kijkt.’

Het hele 
president schap 
van Donald Trump 
had een scenario 
van ‘Black Mirror’ 
kunnen zijn.

Angelo Vermeulen,
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